Zielona Góra, 22 czerwca 2011 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Wspólny polsko-niemiecki Komitet Monitorujący zatwierdził 4 projekty na łączną
kwotę około 9 milionów euro w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwa Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
W dniu 21 czerwca 2011 r. w Burg (miejscowość w niemieckiej części Euroregionu SprewaNysa-Bóbr) polsko-niemiecki Komitet Monitorujący na swoim już dziewiątym posiedzeniu
zatwierdził łącznie 4 projekty. Projekty te otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych
wysokości około 9 milionów euro. Zatwierdzone projekty dotyczą wsparcia infrastruktury
komunikacyjnej oraz edukacyjnej na polsko-niemieckim pograniczu.
Pozytywną decyzję Komitetu otrzymał między innymi projekt powiatu Sulęcin „Poprawa
jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy - modernizacja Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (etap II) i Oberstufenzentrum
Gottfried Wilhelm Leibniz w Eisenhuttenstadt". Projekt zakłada modernizację i doposażenie
ZSLiZ w Sulęcinie oraz doposażenie Oberstufenzentrum w Eisenhuttenstadt. Dzięki
projektowi szkoły pozyskają także odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Pozwoli to na lepsze kształcenie w zawodach rzemieślniczo-przemysłowych oraz umożliwi
dostosowanie poziomu i jakości kształcenia do wymagań rynku pracy. Projekt przewiduje
także szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla młodzieży oraz osób bezrobotnych, chcących
się przekwalifikować oraz zdobyć nowe umiejętności, co z pewnością przyczynią się do
integracji i umacniania pozytywnych stosunków pomiędzy społecznościami po obu stronach
granicy.
Dofinansowanie otrzymał także projekt Miasta Forst poświecony dalszej rozbudowie Ogrodu
Różanego w Forst. Warto dodać, iż wschodnioniemiecki Ogród Różany w Forst należy obok
parków księcia Pücklera w Branitz i w Bad Muskau do najbardziej znaczących zespołów
ogrodowych na Łużycach. Przyjmując corocznie ok. 100.000 turystów – z tego bardzo dużo
turystów polskich - jest on unikalnym ponadregionalnym magnesem turystycznym i ważnym
potencjałem turystycznym dla miasta i regionu. Projekt zakłada m. in. rekonstrukcję fontanny
kaskadowej jako części wspólnej historii Forst i Brodów, a także budowę namiotu
winiarskiego według historycznych wzorów z ekspozycji róż i sztuki ogrodniczej z 1913 r.
Namiot będzie mógł być wykorzystany, np. do realizacji polskiego święta winobrania.
Wszystkie zatwierdzone projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kompletna lista zatwierdzonych projektów znajduje się na stronie internetowej Programu:
www.plbb.eu.

